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คุณเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์
นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย
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โรงสียุคมุมมองใหม่

ก้าวที่กล้าเพื่อเดินไปข้างหน้า ของโรงสีข้าวไทย
วันนี้ธุรกิจโรงสีไม่ได้หอมหวานเหมือนสมัยก่อน เราต้องยอมรับว่า
สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน เศรษฐกิจสังคมโลก
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เราคงไม่สามารถเดินหน้าท�ำโรงสีกนั แบบ
เดิมๆ แล้วจะอยูไ่ ด้  ยงิ่ ไปกว่านัน้ ตอนนีป้ ญ
ั หาเรือ่ งธุรกิจครอบครัวก�ำลังประสบ
ปัญหาในการส่งต่อสู่รุ่นถัดไป
อุ ต สาหกรรมโรงสี ข องประเทศไทย
ขึ้นชื่อว่าอยู่ ในระดับแนวหน้า ด้วยศักยภาพ
การผลิตข้าวสารที่ให้คุณภาพดี เป็นที่ยอมรับ
ในตลาดสากล แต่ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา
ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่โรงสีข้าวไทยซบเซาที่สุด
ปัจจัยลบต่างถาโถมอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงด้านการเงิน ความขัดแย้งทาง
ธุรกรรมกับผู้ส่งออกข้าว และที่เลวร้ายที่สุด
คือการถูกประณามจากสังคมว่าเป็นผูร้ า้ ยทีอ่ ยู่
เบื้องหลังความตกต�่ำครั้งใหญ่ของราคาข้าวไทย
ประเด็นกดดันเหล่านีถ้ งึ กับท�ำให้คณะผูบ้ ริหาร
สมาคมโรงสีขา้ วไทยขณะนั้นประกาศยุตบิ ทบาท
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ต�ำแหน่งนายก
สมาคมฯ จึงได้เว้นว่างไปนับแต่นนั้ กระทัง่ เมือ่
วันที่ 22 มกราคม 2560 ที่ประชุมสมาชิกสมาคม
โรงสีขา้ วไทยทัว่ ประเทศได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้
คุณเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคม
โรงสีขา้ วไทย ขึน้ เป็นนายกสมาคมโรงสีขา้ วไทย
คนใหม่ ท่ามกลางความท้าทายและปัญหานานา
ประการที่รออยู่ข้างหน้า

ส�ำหรับเส้นทางการท�ำงานในสมาคมโรงสี
ข้าวไทยได้เริ่มขึ้นเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ขณะนั้นโรงสี
ทัว่ ประเทศต่างมีปญ
ั หาเรือ่ งแรงงาน มักจะต้อง
หยุดงานสีและถูกจับกุมเนือ่ งจากปัญหาแรงงาน
เถื่อน จึงตัดสินใจเดินเข้ามาปรึกษาขอความ
ช่วยเหลือกับทางสมาคมฯ หลังจากรวบรวมกลุ่ม
คนที่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันก็เดินหน้า
เข้าไปท�ำความเข้าใจกับกระทรวงแรงงาน จน
แม้ว่าครอบครัวคุณเกรียงศักดิ์บางส่วน ในทีส่ ดุ ทางกระทรวงฯ จึงยอมรับถึงความจ�ำเป็น
ก็มอี าชีพข้องเกีย่ วกับเรือ่ งข้าว ไม่วา่ จะเป็นการ ว่า ธุรกิจโรงสีข้าวต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
ท�ำนาหรือโรงสี แต่ดว้ ยอุปนิสยั ส่วนตัวทีเ่ ป็นคน น�ำไปสู่การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในธุรกิจ
ชอบเดินทาง และแสวงหาประสบการณ์ชีวิต โรงสีข้าวขึ้นเป็นครั้งแรก นับเป็นการแก้ปัญหา
แปลกใหม่เสมอ ชีวิตในวัยหนุ่มจึงไม่ได้เข้ามา ครัง้ ส�ำคัญให้กบั อุตสาหกรรมโรงสีทวั่ ประเทศ
สนใจในกิจการของครอบครัวนัก แต่กลับพึงพอใจ และประสบการณ์ที่ได้มโี อกาสเข้าไปสัมผัสและ
กับการเดินทางไปท�ำงานไกลในทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ ร่วมท�ำงานกับสมาคมโรงสีขา้ วไทย ณ ขณะนัน้
โดยรับงานด้านสิ่งก่อสร้าง อาทิ ฝายน�้ำล้น ท�ำให้คุณเกรียงศักดิ์ตระหนักถึงอะไรบางอย่าง
คลองส่งน�ำ 
้ ตามวิชาความรูท้ เี่ รียนมา ทว่าวันหนึง่
“จากปั ญ หาเรื่ อ งแรงงานนี้ เ องที่ ท� ำ ให้ มี
เมื่อได้กลับมาเยี่ยมบ้านและพบว่าธุรกิจโรงสี ความคิดส่วนตัวเกิดขึ้นในใจว่า ถ้าเพียงล�ำพัง
ของทีบ่ า้ นก�ำลังประสบปัญหาหนัก จึงตัดสินใจ คงท�ำไม่สำ� เร็จ แต่ดว้ ยพลังของความเป็นสมาคม
ร่วมมือกับพีช่ ายและน้องสาวเข้ามาพยุงกิจการ จึงสามารถท�ำได้ สมาคมฯ สามารถช่วยเหลือ
โรงสีของคุณพ่อ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้ ผู้ประกอบการโรงสีข้าวไทยได้หลายเรื่องถ้าเรา
เขาก้าวเข้ามาสูโ่ ลกแห่ง “ข้าว” คุณเกรียงศักดิ์ มีศรัทธา ตลอดเวลาที่คลุกคลีท�ำงานในสมาคม
จึงเป็นทายาทรุน่ ที่ 3 ผูส้ บื ทอดกิจการโรงสีของ โรงสีขา้ วไทยจึงรูว้ า่ มันมีคณ
ุ ค่ามาก  แม้บทบาทของ
ครอบครัว หลังเก็บเกีย่ วประสบการณ์งานด้าน สมาคมฯ จะไม่ได้หยิบยื่นผลประโยชน์ให้ใครรวย
โรงสี ได้ระยะหนึ่งก็เริ่มมองเห็นข้อจ�ำกัดของ หรือใครจนได้ แต่สามารถแก้ปัญหาในภาพรวม
กิจการโรงสีเดิม และวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะ ให้กับโรงสีได้ เป็นศูนย์รวมของกลุ่มโรงสีได้ และ
พัฒนาเติบโต จึงน�ำไปสูก่ ารจัดตัง้ โรงสีรงุ่ ทรัพย์ นี่จึงเป็นค�ำตอบที่เราจะให้ ได้กับคนที่มีค�ำถามว่า
พืชผล เทรดดิง้ ทีจ่ งั หวัดชัยนาท เป็นของตนเอง สมาคมฯ มีประโยชน์อะไร และให้อะไรกับเราบ้าง”
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เดินหน้าปรับระบบรูปแบบการค้าที่ ไม่เป็นธรรม
ระหว่างโรงสีและคู่ค้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้อง
เดินหน้าไปพร้อมๆ กับการเริ่มวางแผนและ
โครงสร้างส�ำหรับแผนระยะยาว อันได้แก่การ
วางแผนอนาคตส�ำหรับธุรกิจโรงสีข้าวไทย

ในเวลาต่อมาเมือ่ คุณบ�ำรุง กฤชภากรณ์
ซึ่งเป็นบุคคลที่คุณเกรียงศักดิ์ ให้ความเคารพ
และสนับสนุนขึน้ รับต�ำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ
ท่านก็ขอร้องแกมบังคับให้คณ
ุ เกรียงศักดิเ์ ข้ามา
ช่วยงาน นั่นจึงเป็นการเดินเข้ามาท�ำงานกับ
สมาคมฯ อย่างเต็มตัว ในต�ำแหน่งเลขาธิการ
สมาคมฯ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ตลอดเวลาที่อยู่ ในต�ำแหน่งเลขาธิการ
สมาคมฯ คุณเกรียงศักดิ์แสดงให้เห็นถึงความ
โดดเด่นในความเป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และ
นักวางแผน ดังนัน้ เมือ่ เข้ามารับต�ำแหน่งส�ำคัญ
ครั้งนี้จึงเป็น ที่น่าจับตาของสังคมและคนใน
แวดวงอุตสาหกรรมข้าวอย่างมาก ถึงบทบาท
นับจากนี้ไปของสมาคมโรงสีข้าวไทย
“เมื่ อ วั น นี้ ม ายื น อยู ่ ต� ำ แหน่ ง นี้ ก็ ท� ำ ให้ เ ห็ น
อะไรมาเยอะ และเรียนรู้ประสบการณ์การท�ำงาน
จากนายกสมาคมฯ หลายๆ ท่านทีผ่ า่ นมา ทราบดีวา่
การเข้ามาเป็นผู้น�ำของสมาคมฯ ที่สมาชิกเป็น
กลุม่ เถ้าแก่ ทีถ่ อื ได้วา่ เขาประสบความส�ำเร็จในชีวติ
เพราะแต่ละคนกว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ต้องดิ้นรน
ต่อสู้มาด้วยล�ำแข้งของตนเอง เขาย่อมมีความ
ภาคภูมิใจ มีอีโก้ ในตนเอง การจะให้คนเหล่านี้
ยอมรับใครจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่คิดว่าการที่
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ตนเองเป็นเลขาธิการสมาคมฯ มา 10 สมัย รวม
ระยะเวลา 20 ปี 5 นายก น่าจะเป็นก�ำไรที่สามารถ
สร้างการยอมรับและเข้าถึงเหล่าสมาชิกได้ ไม่ยาก
และการทีท่ ำ� งานในสมาคมฯ มานานก็ทำ� ให้รบั รูถ้ งึ
ปัญหา  รปู แบบการท�ำงาน  และบทบาทของสมาคมฯ
ในแต่ละช่วง บางยุคก็จะท�ำงานเชิงรุกไปข้างหน้า
แต่บางยุคก็เน้นตั้งรับเพื่อแก้สถานการณ์ แต่
โดยส่วนตัวคิดว่าหน้าทีข่ องสมาคมโรงสีขา้ วไทย
น่าจะมีมากกว่าการทีร่ อข้าราชการเรียกไปประชุม
หรื อ แค่ อ อกมาชี้ แ จงให้ ข ่ า วเวลาราคาข้ า วตก
วันนีจ้ งึ คิดว่าน่าจะถึงเวลาทีต่ อ้ งท�ำอะไรสักอย่าง
เพื่อเปลี่ยนไปสู่อนาคตข้างหน้าให้ ได้ แน่นอนว่า
ในระยะสั้นเราอาจต้องด�ำเนินการเรื่องของการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลายๆ เรื่องให้กับสมาชิก
แต่กค็ ดิ ถึงการวางแผนในอนาคตไว้ดว้ ยว่าต่อจากนี้
เราจะอยู่กันอย่างไร”

“วันนี้ธุรกิจโรงสีข้าวคงจะไม่ได้หอมหวาน
เหมือนสมัยก่อน เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์
เปลีย่ นไปแล้ว  ดินฟ้าอากาศทีแ่ ปรปรวน  เศรษฐกิจ
สังคมโลก พฤติกรรมผูบ้ ริโภค สิง่ เหล่านีท้ ำ� ให้เราคง
ไม่สามารถเดินหน้าท�ำโรงสีกนั แบบเดิมๆ แล้วจะอยู่
ได้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ตอนนีป้ ญ
ั หาเรือ่ งธุรกิจครอบครัว
ก�ำลังประสบปัญหาในการส่งต่อสูร่ นุ่ ถัดไป เพราะ
ขาดคนทีจ่ ะรับช่วงต่อ แต่ธรุ กิจโรงสียงิ่ แย่กว่านัน้
เพราะการท�ำงานโรงสีไม่มตี ำ� ราที่ไหนสอน ความรู้
ต้องอาศัยประสบการณ์ จะดูข้าวรู้จักข้าวบางที
เราก็ต้องครูพักลักจ�ำ  ยิ่งธุรกิจโรงสีท�ำงานกัน
ไม่ค่อยมีรูปแบบ ทั้งการบริหารจัดการ การวาง
ระบบหรือโครงสร้าง ในขณะที่โลกทุกวันนี้มีวิธี
สร้างรายได้ที่ง่ายและหลากหลายกว่าการจะมา
นัง่ คลุกฝุน่ ดูขา้ ว หรือรับมือกับคนตัง้ แต่บนถึงล่าง
เพราะท�ำโรงสีตอ้ งสัมผัสกับคนตัง้ แต่ชาวนา พ่อค้า
ผู้ส่งออก ยันข้าราชการ เพราะฉะนั้นการท�ำโรงสี
จึงไม่ใช่งานสบาย
ปัญหาที่เราพบอยู่ตอนนี้คือ โรงสีมีคนอยู่
2 รุน่ รุน่ หนึง่ คือกลุม่ คนรุน่ เก่า ทีอ่ าจมีการศึกษา
มาน้อยแต่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
อีกกลุ่มคือพวกที่มีการศึกษามาสูง มีแนวคิด
ทันสมัย แต่คน 2 กลุ่มนี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรี่อง เราจะ
ท�ำอย่างไรให้เขาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลาง
ผลผลิตข้าวที่เริ่มจะลดน้อยลง ราคาข้าวที่ ไม่มี
เสถียรภาพ การแข่งขันที่สูงขึ้น โดยที่ ไม่ทิ้งให้
โรงสีร้างหรือเจ๊ง แน่นอนว่าคงต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ของคนรุ่นใหม่มาท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และต้องเป็นทีย่ อมรับและเข้าใจของคนรุน่ เก่า”

คุณเกรียงศักดิก์ ล่าวถึงปัญหาและความ
ท้าทายของธุรกิจโรงสี ในวันนี้ว่ามีทั้งภายนอก
และภายใน และยังแบ่งได้เป็นระยะสั้นและ
ระยะยาวอีกด้วย โดยการท�ำงานนับจากนีจ้ ะเน้น
แก้ไขปัญหาภายในเป็นหลัก โดยจะเร่งสะสาง
ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสัน้ อาทิ เรือ่ งสภาพคล่อง
และเงินหมุนเวียนของธุรกิจโรงสีทลี่ ดลง หรือการ

การพัฒนาบุคลากรของโรงสีเป็นคีย์หลัก
ที่นายกสมาคมโรงสีข้าวไทยคนใหม่จะน�ำขึ้นมา
เป็นประเด็นส�ำคัญในการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้
อุตสาหกรรมโรงสีก้าวข้ามไปสู่อนาคตอีกขั้น
โดยได้น�ำแนวคิดดังกล่าวเข้าปรึกษากับทาง
กระทรวงพาณิ ช ย์ เพื่ อให้ ส นั บ สนุ น ในการ
ฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาความรู้ เพือ่ หวังต่อยอด

ให้กับอุตสาหกรรมโรงสี ในอนาคต อย่างไร
ก็ตาม คุณเกรียงศักดิย์ อมรับว่าแนวคิดดังกล่าวนี้
อาจได้รบั การปฏิเสธจากคนรุน่ เก่า เพราะไม่ได้
ให้ผลประโยชน์เป็นตัวเงินอย่างชัดเจน แต่การ
กล้าที่จะคิดอะไรไปข้างหน้านั้นคือโอกาสใน
อนาคต
ในส่วนของปัญหาภายนอก คุณเกรียงศักดิ์
ยอมรับว่าเรือ่ งของภาพลักษณ์ของโรงสีตอ่ สังคม
เป็นปัญหาทีส่ ะสมมาเนิน่ นาน ดังนัน้ การแก้ไข
อาจจะต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากคนทัง้
อุตสาหกรรม
“ในอดีตกระบวนการโกงตราชัง่ โกงความชืน้
ยอมรับว่ามี แต่เป็นเพียงบางจุดบางพื้นที่เท่านั้น
ทั้งนี้เนื่องจากมีหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ
รับซื้อข้าวเปลือก โดยในขณะนี้ได้ร่วมมือกับทาง
ราชการ ซึง่ ณ วันนีก้ ระทรวงพาณิชย์มกี ารลงพืน้ ที่
ตรวจสอบอย่างจริงจัง อีกทัง้ ได้ขอความร่วมมือ
ถึ ง ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ ซื้ อ ข้ า วเปลื อ กในทุ ก
กระบวนการซือ้ ขายว่า สังคมในปัจจุบนั ได้เปลีย่ นไป
มากแล้ว การท�ำธุรกิจแบบเดิมที่มุบมิบไม่ซื่อสัตย์
นั้นเป็นเพียงส่วนน้อย แต่ในอนาคตอันใกล้นี้จะ
ไม่สามารถท�ำธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีที่ยืน
ให้คนเหล่านี้แล้ว โดยเราคิดว่าหลายคนคงเข้าใจ
และพยายามปรับปรุงตัวเอง แต่ก็ยอมรับว่าไม่ใช่
เรื่ อ งง่ า ย เพราะโรงสี ยั ง ต้ อ งเป็ น เครื่ อ งมื อ
เพื่อสนองนโยบายของภาครัฐ รัฐบาลใน
ทุกยุค ทุกสมัยจะน�ำนโยบายอะไรมาใช้  ไม่วา่
จะจ�ำน�ำข้าว ประกันราคา นาแปลงใหญ่
ล้ ว นแต่ ใ ช้ โ รงสี เ ป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มโยง
สู่ชาวนา เรารับหน้าที่สนับสนุนรัฐบาล
ทุ ก รั ฐ บาล แล้ ว แต่ ว ่ า จะให้ เ รารั บ
ใช้ อ ะไร เพื่ อ ให้ น โยบายของเขา
ประสบความส�ำเร็จ เราเป็นแต่เพียง
เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ของรั ฐ บาล แต่ เ รา
ก็เป็นคนแรกที่ถูกกระทบ เพราะเรา
คือคนที่สัมผัสกับชาวนาจึงใกล้ชิด
ที่ สุ ด และมั ก จะได้ รั บ เสี ย งสะท้ อ น
มากทีส่ ดุ ทีผ่ า่ นมาสมาคมฯ  พยายาม
อย่างยิง่ เกีย่ วกับเรือ่ งภาพลักษณ์ตอ่
สังคม แต่เราคงจะเที่ยวบอกใครว่า
เราเป็นคนดีคงไม่ได้ แต่สิ่งที่เราอยาก

จะบอกคือ เราพยายามที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า
เหมือนอาชีพ ทุกอาชีพบนแผ่นดินนี้”

ในฐานะอดีตเลขาธิการสมาคมฯ ที่ผ่าน
ประสบการณ์มากว่า 20 ปี ยอมรับอย่างตรงไป
ตรงมาว่า วัน นี้อุตสาหกรรมโรงสีข้าวก�ำลัง
เข้าสู่ยุคซบเซา ทั้งๆ ที่ความรู้ ความสามารถ
และคุณ ภาพในระดับอุตสาหกรรมยังอยู่ชั้น
แนวหน้าของโลก จึงอยากวิงวอนให้สังคมมอง
โรงสี ในมุมมองใหม่ อย่ามองโรงสีเป็นเพียง
คนซื้อข้าวเปลือก-ขายข้าวสาร แต่อยากให้
ฉุกคิดสักนิดว่า โรงสีคอื ประตู คือจุดเริม่ ต้นของ
ทางเดินอุตสาหกรรมข้าวทีม่ มี ลู ค่า 3-4 แสนล้าน
ต่อปี ห่วงโซ่ที่ร้อยเรียงเกี่ยวโยงมากมายไม่ว่า
จะเป็นการขนส่ง สีแปร คลังสินค้าการบริโภค

สินค้าต่อเนื่อง อาหารสัตว์ ไบโอแมส สิ่งเหล่านี้
เข้ามาหมุนเวียนในวงจรเศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
อุตสาหกรรมอืน่ ๆ เป็นอรรถประโยชน์ตอ่ ประเทศ
มากมาย
แต่ทกุ วันนีโ้ รงสีกลับถูกมองว่าเป็นเพียง
พ่อค้าซื้อถูก-ขายแพง และสามารถก�ำหนด
ราคาข้าวได้ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
ตอนข้าวแพงก็หาว่าโรงสีกกั ตุนสินค้า พอราคาลง
ก็คิดว่าโรงสีกดราคา คุณเกรียงศักดิ์เพียงแต่
หวังว่าสังคมและคนไทยจะปรับเปลีย่ นมุมมอง
ต่อโรงสีกนั เสียใหม่ โดยอยากให้คดิ ว่าโรงสีเป็น
จุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เหมือนกับ
อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เพราะหากพิ จ ารณาใน
เนื้องานกันจริงๆ แล้วโรงสีมีอยู่ 2 ส่วนในตัว
คื อ เป็ น ทั้ ง นั ก อุ ตสาหกรรมเพราะต้ อ งผลิ ต
ข้าวสารขณะเดียวกันก็เป็นนักเก็งก�ำไร เพราะ
ต้องดูจังหวะในการซื้อ-ขายข้าวและเก็บสต็อก
เพือ่ ให้ได้ตน้ ทุนทีต่ ำ�่ และราคาขายทีส่ งู จะเห็นว่า
เป็นงานที่ซับซ้อนวุ่นวาย และมีความเสี่ยง ซึ่ง
ว่ากันตามหลักเศรษฐศาสตร์ การค�ำนวณดู
ก�ำไรต่อหน่วย หรือจุดคุม้ ทุนนัน้ คุณเกรียงศักดิ์
ถึงกับออกปากเองว่า
“โรงสีไม่ใช่ธรุ กิจดาวรุง่ ทีน่ า่ สนใจอีกต่อไปแล้ว
การที่จะมาลงทุนแล้วจะได้คุ้มทุนหรือคืนทุน
ในระยะเวลาอันสั้นนั้น เป็นไปได้ยากมาก
และดูเหมือนจะไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีมากขึ้น”

แต่ตราบใดที่ประเทศไทย
ยังปลูกข้าว คนไทยยังกินข้าว
และเรายังคงเป็นผู้น�ำในการ
ส่งออกข้าวเพื่อเลี้ยงชาวโลก
โรงสีข้าวไทย จะยังคงต้องมี
และจะต้ อ งยื น หยั ด อย่ า ง
เข้ ม แข็ ง อยู ่ คู ่ ข ้ า วไทยใน
อนาคต...
    คุณเกรียงศักดิ์ ยังกล่าว
อีกว่า

“สุดท้ายผมก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์
รวมถึ ง สภาวะการค้ า ข้ า วจะดี ขึ้ น อย่ า ง
แน่นอน”
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